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აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4 საბა ფესვიანიძე

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 ირაკლი ბეგაძე

10 კოტე ახობაძე

11 ზუკა მინდიაშვილი

12 გიორგი ჭუაძე

13 იოანე ხელაია

14 ლევან კალანდარიშვილი

15 დავით მოძღვრიშვილი

16 ლევან ლომაური  [2]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

19 გიორგი ილურიძე

20 მიხეილ ახობაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

22 სანდრო მარგიანი

23 გიორგი მიქანაძე

ექმ ტატო კინწურაშვილი

წყა თორნიკე კალანდარიშვილი

წყა ლევან ობოლაძე

სტა გიოგრი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ ლევან ობოლაძე

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ლუკა კობერიძე  [2]

3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

4 გიორგი ჟღენტი

5 გიორგი შუკაკიძე

6 შალვა დიდებულიძე

7 გიორგი მჭედლიშვილი

8 გიორგი კურტანიძე

9 შაკო დავითაშვილი

10 სერგი ჩხაიძე

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახტანგ კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიმიტრი კიკნაძე

16 თემურ ბებია  [2]

17 ლევან სირაძე  [1]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]

24 გიორგი ტყეშელაშვილი

20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

22 მირიან მარგალიტაძე

21 გიორგი შერმადინი

23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლადო დოლაბერიძე

წყა გიორგი ნოზაძე

სტა მიხეილ ბარაბაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ გოგი ჯალაღონია

მე4 პაპუნა ჭიქაბერიძე

მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  15.26  
     
1 აკდ დ1 16.03 0:0

8 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:3

19 აკდ ლ 4 საბა ფესვიანიძე 5:3

26 იუნ შეც

6 შალვა დიდებულიძე

20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

 

28 იუნ სის

2 ლუკა კობერიძე  [2] 16.35

16 თემურ ბებია  [2]

 

40  შეს 16.48 5:3

     

შეს აკდ შეც

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 

შეს აკდ შეც

10 კოტე ახობაძე

22 სანდრო მარგიანი

 

შეს აკდ შეც

8 თორნიკე ზოიძე

19 გიორგი ილურიძე

 



41 იუნ დ2 17.00 5:3

45 იუნ შეც

3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]

 

47 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 ლევან სირაძე  [1]

 

53 აკდ შეც

9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

 

53 აკდ შეც

2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ლევან ლომაური  [2]

 

53 აკდ შეც

1 ბექა გვარამია  [1]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

 

56 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 5:6

56 აკდ შეც

12 გიორგი ჭუაძე

23 გიორგი მიქანაძე

 

68 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 8:6

72 იუნ შეც

12 ვახტანგ კავთიძე

21 გიორგი შერმადინი

 

72 იუნ შეც

14 ბექა სამსიანი

23 ბონდო ლომიძე

 

72 იუნ შეც

9 შაკო დავითაშვილი

22 მირიან მარგალიტაძე

 

73 იუნ სბ 17 ლევან სირაძე  [1]  

75 იუნ სპე

4 გიორგი ჟღენტი

1 მამუკა ესართია  [1]

 

80+2 აკდ შეც

4 საბა ფესვიანიძე

20 მიხეილ ახობაძე

 

80+2  დას 17.47 8:6


